ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ
ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ
“ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – гр. ВАРНА
бул. “Сливница” № 189, тел: 756-756; факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com
ОБЯСНИТЕЛНА

ЗАПИСКА

към отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.
Отчетът за касово изпълнение на бюджета на ПГСАГ „В. Левски” – гр. Варна към
31.12.2017 г.е съставен в изпълнение на получената субсидия в размер на 614859.07 лева.
Собствените приходи са основно от наем на имущество и възстановени консумативиел. енергия и вода, дарения и предадени на вторични суровини, както следва по параграфи:
§ 24-05- Приходи от наем на имущество
§ 10-16- Възстановени консумативи
§ 36-11- Застрахователни обезщетения
§ 36-19- Други неданъчни приходи
§ 45-01- Текущи помощи и дарения от страната
-

- 10800.00 лв.
- 4190.66 лв.
- 600.00 лв.
- 202.00 лв.
- 12940.00 лв.

52 879 лв. за стипендии- 33927- субсидия и 18952 преходен от 2016 г.;

Средствата са използвани основно за изплащане на трудови възнаграждения и
изплащане на консумативи- вода, телефони, ел.енергия, за закупуване на материали, услуги.
Начисления данък върху приходите за 2016 в размер на 324.00 лв. е внесен по сметка
на републиканския бюджет.
Изплатени са трудови възнаграждения на персонала на обща стойност 341 554 лв.,
отразени по § 01-01.
По § 02 други възнаграждения са изплатени 51 912 лв.:- граждански договори 1139
лв., за СБКО – 5461 лв., обезщетения – 4184 от издръжката на гимназията и 24339
обезщетения по НП и за болнични – 3951 лв.
Разходите за осигуровки от работодателя са в размер на 117 141 лв.
Направени са разходи за повишаване на кваливификацията на персонала в размер на
6283,60 лв. са отразени по § 10-20.
Разходите за закупуване на учебни и канцеларски материали, за консумативи за
компютри и принтери, хигиенни материали и други са в размер на 12121 лв. са отразени по §
10-14 и 10-15.
Разходите за топлоенергия, ел. енергия и вода са в размер на 39410,62 лв. по § 10-16,
като от наематели са възстановени консумативи в размер на 4190,66 лв.
Направени са разходи за външни услуги в размер на 48883 лв. отразени по § 10-20 и са
за поддръжка на компютърната техника, дезинсекция, ПИИ и др.
Извършен е текущ ремонт на ученически стаи от собствени приходи в размер 9604 лв.
Направен е ремонт на кабинета по химия 2057,38 лв. одобрен съгл. заповед № РД 09944/24.01.2017 г.- годишна сума за ремонти и доставка на ДМА. Гимназията извършва и СМР
по НП, съгласно договора с авансовата сума е завишен лимита с 3891 лв.
Направен е разход за застраховане на сградите за 2018 г. в размер на 486 лв. През 2017
г. са възстановени разходи за щети на гимназията в размер на 600 лв.
В срок са изплатени стипендиите на учениците за 2017 г. са в размер на 36122 лв.
По програма мярка „Без свободен час“ са изразходвани 1231 лв. от бюджета на
гимназията и цялата сума е възстановената сума от програмата.

По проект „Твоят час“ са изплатени всички трудови възнаграждения за учебната
2016/2017 г., закупени са материали и консумативи за групите. За новата учебна година са
преведени 10816 лв. Закупени са част от материали и консумативи за групите. Остатъка на
средствата в края на годината е 8283,90 лв.
Ръководството на ПГСАГ „Васил Левски“ – гр. Варна се стреми към разумни разходи и
извършва само плащания, свързани и необходими за нормалното протичане на учебния
процес.

Гл.счетоводител:………….
/Теодора Фотева/

Директор:………………
/инж. Магдалена Вуцова/

